Informatīvs paziĦojums par iepirkuma rezultātiem
Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā iepirkums
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes pamatskolā un sociālās aprūpes centra „Trapene”
iemītnieku ēdināšanai, piemērojot zaĜā iepirkuma kritērijus”
1. Iepirkuma priekšmets: „„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes pamatskolā un sociālās aprūpes
centra „Trapene” iemītnieku ēdināšanai, piemērojot zaĜā iepirkuma kritērijus”
Lēmuma par iepirkuma rezultātu - 12.09.2016.
2. Pasūtījuma piešėiršanas identifikācijas numurs: Apes ND 2016/15
3. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337 , reă. Nr. 90000035872
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SIA „Futurus Food”,
reă. Nr. 40003348589
adrese: Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004
telefons: 676222244; fakss: 67624638
e-pasts: info@futurusfood.lv
www.futurusfood.lv

2

SIA „Kabuleti Fruit“, reă. Nr.
40003959814
adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073
telefons: 67247685; fakss: 67247285
e-pasts: juris@kabuleti.lv; www.augli.lv

3

SIA „Forevers”; reă. Nr. 40003307535
adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057
telefons: 67844565; fakss: 67844564
e-pasts: info@forevers

4

SIA „Bajards”; reă. Nr. 40103308414
Juridiskā adrese: Skolas iela 61-43, Jūrmala,
LV-2016
Faktiskā adrese: Virbu iela 2, Rīga, LV-1067
telefons: 67624038; 22000868; 27836150;
fakss: 6770038;
e-pasts: mmtukums@gmail.com
inese.baldzena@gmail.com

5

AS „Smiltenes piens“, reă. Nr.
43903002031
adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes
novads, LV-4729
telefons: 64707248; fakss: 64707248
e-pasts: aigars.veldre@smiltenespiens.lv
www.smiltenespiens.lv

6

SIA „Lietas MD“, reă. Nr.
40003592976
juridiskā adrese: Ainažu iela 20, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
biroja adrese: BuĜĜu iela 45, Rīga, LV-1067
telefons: 67609777; fakss: 67609770
e-pasts: kristīne.gridorjeva@augluserviss.lv
www.augluserviss.lv

Ražotne, noliktava,
loăistikas centrs, no
kura tiks piegādāta
prece pasūtītājam

Vienības gatve 26a,
Rīga

Lubānas iela 82, Rīga;
telefons: 67247685

Jēkabpils bāze,
VaroĦu iela 4,
Jēkabpils;
telefons: 20229185
Loăistikas firma SIA
“Dllb logistics”,
Cempu iela 8D,
Valmiera

Laiks

Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai
personai - vārds, uzvārds, adrese)

Iesniegšana
s datums

N.p.k.

4. Iesniegtie piedāvājumi:
Piedāvājuma cena
euro bez PVN

2. daĜa – 737.10
29.08.
47 10.daĜa – 981.12
10
2016.

01.09.
1051
2016.

2. daĜa – 1039.50
6. daĜa – 2872.00
7. daĜa – 2293.85
8. daĜa – 1516.10
9. daĜa – 2707.30
10. daĜa – 983.27

5. daĜa – 5082.45
31.08.
1120
2016.

4. daĜa – 6523.60
02.09.
21 5. daĜa – 5500.00
11
2016.

Mūrnieku iela 2,
Smiltene

1. daĜa – 11016.75
02.09.
1325
2016.

Salacas iela 1a,
Valmiera;
telefons: 64281988

1

7. daĜa – 2868.00
8. daĜa – 882.15
02.09.
1412
2016.

7

SIA „Alta S“, reă. Nr. 43203003460

Tālavas iela 17a,
Alūksne;

adrese: Pils iela 29, Alūksne, Alūksnes
novads, LV-4301
telefons: 64381605; 22040686;
fakss: 64307177
e-pasts: globus49@inbox.lv

telefons: 64381607

3. daĜa – 4585.00
05.09. 50
9
2016.

5. Izvēles kritērijs: Nolikumam atbilstošs un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daĜā.
6.

Visi iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām. Komisija laboja sekojošu matemātisku kĜūdu:
SIA „Lietas MD” iepirkuma 8. daĜā „DārzeĦi un garšaugi” ir radusies matemātiska kĜūda saskaitot kolonnu
„Kopējā cena bez PVN”. Finanšu piedāvājuma 8. daĜas „DārzeĦi un garšaugi” tāmes kopsumma norādīta EUR bez
PVN 882.15 (astoĦi simti astoĦdesmit divi euro un 15 centi) tiek labota uz EUR bez PVN ir 2341.65 (divi tūkstoši trīs
simti četrdesmit viens euro un 65 centi).
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7. Visi Pretendenti spēj izpildīt Nolikumā (t.sk. Tehniskajā specifikācijā) noteiktās prasības.
7.1. Komisija pārbaudīja Pretendentu piedāvājumus, kuros norādīts, ka piedāvātā produkcija atbilst 12.08.2014.MK
noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība” un informāciju par sadarbības partneriem-dārzeĦu audzētājiem (primārās ražošanas uzĦēmumiem) ,
uzĦēmumiem, kuri piedāvā pārtikas kvalitātes shēmām atbilstošus produktus, sekojošos reăistros:
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-kvalitates-shemuregistri?id=7732#jum
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/atzto_un_reistrto_uzmumu_sarak/kontroles_institcijas_reistrti/
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanasregistrs.aspx
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/nacionalas_partikas_kvalitates

http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/
7.2. Pretendentu iesniegto sadarbības līgumu ar piedāvātās produkcijas audzētājiem, ražotājiem patiesumu un spēkā
esamību.
7.3. Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pa daĜām, vai aizpildīta visa prasītā informācija piedāvātajās iepirkuma
daĜu tabulās.

8. Komisija konstatēja :
8.1. SIA „Bajards” 5. daĜas piedāvājuma 4. ierakstā - pusžāvēta desa (ražots SIA „Ramatas Pluss”), 5. ierakstā
desa vārīta (ražots AB Krekenovas Agrofirma”) un 18. ierakstā kūpināta gaĜa A.B.C.( ražota SIA „Forevers”)
ir atzīmēti kā atbilstīgi MK noteikumiem Nr. 461.
Pārbaudot https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-kvalitates-shemuregistri?id=7732#jum un uzdodot jautājumu SIA „Ramatas Pluss” un SIA „Forevers” par uzĦēmuma
produkcijas atbilstību Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kritēriju prasībām tika secināts, ka šī uzĦēmuma
ražotajai produkcijai šobrīd nav atbilstības sertifikāta, kas apliecina šo kvalitāti.
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Par 5. ierakstu-desa vārīta- piestādītais BRC sertifikāts (globālais standarts drošai pārtikai) nav līdzvērtīgs
Nolikumā prasītajam – MK noteikumi Nr. 461(nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkti, ražotāji ,
izejvielu piegādātāji). Līdz ar to SIA „Bajards” vērtēšanas 2. kritērija nosacījumiem atbilst 5 (pieci) produkti.
Pārējā visu Pretendentu sniegtā informācija atbilst reăistros norādītajam.
8.2. Visi iesniegtie atbilstības sertifikāti, lēmumi un sadarbības līgumi ir patiesi un spēkā esoši.
8.3. Pretendentu piedāvājumos visa prasītā informācija tabulās aizpildīta
9. Komisija pārbaudīja Pretendentus, kuri iesnieguši savus piedāvājumus, vai uz kādu no tiem neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daĜā minētie izslēgšanas nosacījumi dienā, kad paziĦojums par līgumu publicēts
IUB (23.08.2016.) un dienā, kad tika pieĦemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešėiršanu(12.09.2016.).
Komisija konstatēja, ka nav tādu gadījumu, kuru dēĜ kāds no Pretendentiem būtu izslēdzams no iepirkuma.
10. Pretendenta izvēles kritērijs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar vislielāko iegūto punktu skaitu katrā daĜā,
kas izvērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:
Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.
2.
3.

Piedāvātā cena (bez PVN)
Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis
Videi draudzīga produktu piegāde
Maksimālais punktu skaits

45
30
25
100

1.kritērijs - Piedāvātā cena bez PVN
Maksimālais punktu skaits (45) tiek piešėirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiek
aprēėināti saskaĦā ar formulu: P= A : B x C
(kur P ir kritērija punkti; A- lētākā piedāvājuma cena; B- vērtējamā piedāvājuma cena; C- kritērija īpatsvars)
2. kritērijs - Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis
Piedāvājumam tiek piešėirti punkti, ja piedāvājumā ir ietverti produkti ar paaugstinātu kvalitāti.
P= A x 2 (kur P- kritērija punkti; A- pārtikas kvalitātes shēmā iekĜauto produktu skaits)
3. kritērijs- Videi draudzīga produktu piegāde (Attālums noteikts, pamatojoties uz http://www.balticmaps.lv)
(25 punkti - piegāde līdz 50 km rādiusā;20 punkti - piegāde 51 - 100 km rādiusā; 0 punkti - virs 100 km rādiusā)

10.1. Iepirkuma 2. daĜā –„Olas” iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents

1. kritērijs

2. kritērijs

3.kritērijs

Punkti kopā

0
(180 km rādiuss)*
0
SIA „Kabuleti Fruit“ 737.10 : 1039.50 x 45=31.91
1x 2=2
(177 km rādiuss)**
*uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Vienības gatve 26a, Rīga
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Lubānas iela 82, Rīga.
SIA „Futurus Food“

737.10 : 737.10 x 45= 45.00

0 x 2=0

45.00
33.91

10.2. Iepirkuma 5. daĜā –„ GaĜas izstrādājumi un desas” iesniegti trīs piedāvājumi:
Pretendents
SIA „Bajards“

1. kritērijs

2. kritērijs

5082.45 : 5500.25 x 45 = 41.58

5 x 2=10

3.kritērijs

Punkti kopā

20

(87 km rādiuss)*
SaskaĦā ar šī dokumenta 81.punktu, vērtēšanas 2. kritērija nosacījumiem atbilst 5 (pieci) produkti.
0
SIA „Forevers”
5082.45: 5082.45 x 45 = 45.00
0 x 2=0
(191.8 km rādiuss)**
* uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Cempu iela 8D, Valmiera
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas VaroĦu iela 4, Jēkabpils

71.58

45.00

10.3. Iepirkuma 7. daĜā –„Svaigi augĜi un ogas” iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents

1. kritērijs

2. kritērijs

SIA „Lietas MD“

2293.85 : 2868.00 x 45= 35.99

0 x 2=0

SIA „Kabuleti Fruit“

2293.85: 2293.85 x 45=45,00

1x 2=2

3.kritērijs
20
(94.2 km rādiuss)*
0

(177 km rādiuss)**
* uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Salacas iela 1a, Valmiera.
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Lubānas iela 82, Rīga.
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Punkti kopā
55.99
47,00

10.4. Iepirkuma 8. daĜā –„DārzeĦi un garšaugi” iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents

1. kritērijs

2. kritērijs

SIA „Lietas MD“

1516.10 : 2341.65 x 45= 29.14

10 x 2=20

SIA „Kabuleti Fruit“

1516.10: 1516.10 x 45=45,00

11 x 2= 22

3.kritērijs

Punkti kopā

20

69.14

(94.2 km rādiuss)*
0

67.00

(177 km rādiuss)**
* uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Salacas iela 1a, Valmiera.
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Lubānas iela 82, Rīga.

10.5. Iepirkuma 10. daĜā –„ Bakaleja, garšvielas, konservētā produkcija” iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents

1. kritērijs

2. kritērijs

SIA „Futurus Food“

981.12 : 981.12 x 45= 45.00

8 x 2=16

SIA „Kabuleti Fruit“

981.12: 983.27 x 45=44.90

8 x 2=16

3.kritērijs

Punkti kopā

0
(180 km rādiuss)*
0

(177 km rādiuss)**
* uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Vienības gatve 26a, Rīga
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Lubānas iela 82, Rīga.

61.00
60.90

11. Komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt pasūtītājam slēgt līgumus sekojoši:
11.1.

Par iepirkuma 1. daĜu – „Piens un piena produkti” ar AS „Smiltenes piens“

par summu EUR bez PVN 11016.75 (vienpadsmit tūkstoši sešpadsmit euro un 75 centi)
11.2.

Par iepirkuma 2. daĜu – „Olas ”ar SIA „Futurus Food”

par summu EUR bez PVN 737.10 ( septiĦi simti trīsdesmit septiĦi euroun 10 centi)
11.3.

Par iepirkuma 3. daĜu – „Maize” ar SIA „Alta S”

par summu EUR bez PVN 4585.00 (četri tūkstoši pieci simti astoĦdesmit pieci euro)
11.4.

Par iepirkuma 4. daĜu – „Svaigi atdzesēta cūkgaĜa un cūkgaĜas, liellopu gaĜas subprodukti” ar SIA
„Bajards”

par summu EUR bez PVN 6523.60 (seši tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro un 60 cemti)
11.5.

Par iepirkuma 5. daĜu – „GaĜas izstrādājumi un desas” ar SIA „Bajards“

par summu EUR bez PVN 5500.00 (pieci tūkstoši pieci simti euro)
11.6.

Par iepirkuma 6. daĜu – „SiĜėe un zivju konservi” ar SIA „Kabuleti Fruit

par summu EUR bez PVN 2872.00 (divi tūkstoši astoĦi simti septiĦdesmit divi euroi)
11.7. Par iepirkuma 7. daĜu – „Sveigi augĜi un ogas” ar SIA „Lietas MD“
par summu EUR bez PVN 2868.00 (divi tūkstoši astoĦi simti sešdesmit astoĦi euro)
11.8. Par iepirkuma 8. daĜu-„DārzeĦi un garšaugi” ar SIA „Lietas MD“
par summu EUR bez PVN 2341.65 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro un 65 centi)
11.9.

Par iepirkuma 9. daĜu- „Saldēti pārtikas produkti” ar SIA „Kabuleti Fruit“

par summu EUR bez PVN 2707.30 (divi tūkstoši septiĦi simti septiĦi euro un 30 centi)
11.10

Par iepirkuma 10. daĜu – „Bakaleja,garšvielas,konservētā produkcija” ar SIA „Futurus Food”

par summu EUR bez PVN 981.12 (deviĦi simti astoĦdesmit viens euro un 12 centi)
13. Komisijas izveidošanas pamatojums: Apes novada domes 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
28.07.2016. lēmums Nr. 108, prot. Nr. 12,3. p.

Komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece /paraksts/
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